
Příloha k účetní závěrce za rok 2009 
 
 
 
 
Název:   Město Jablonec nad Nisou 
 
Adresa:    Mírové náměstí 3100/19 
    Jablonec nad Nisou 

467 51 
 
IČO    262 340 
 
 
Město Jablonec nad Nisou bylo založeno roku 1866. Adresa je Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou  
467 51. Město Jablonec nad Nisou spravuje samostatně své území a vykonává státní správu v přenesené 
působnosti. 

 
Statutárními orgány města jsou: 
 
- Zastupitelstvo města Jablonce nad Nisou, které je nejvyšším orgánem samosprávy města, je složeno ze 30 

členů. Jednání zastupitelstva jsou veřejná. 
- Starosta, který je vrcholovým představitelem města Jablonce nad Nisou,  zastupuje město navenek. 
 
 
 
Výkonné orgány města jsou 
 
- Rada města Jablonce nad Nisou, která v oblasti samostatné působnosti odpovídá zastupitelstvu města. 
- Výbory zastupitelstva města: Výbor finanční, Výbor kontrolní, Výbor pro hospodaření s majetkem města, 

Výbor fondu na zlepšení úrovně bydlení. 
 
 
 
  
I. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje 
  
 
Průměrný přepočtený stav zaměstnanců, členů vedení  a členů statutárních a 
výkonných orgánů města a osobní výdaje za rok 2009 jsou uvedené v tabulce.  
 

povinné pojistné  placené počet  
zaměstnanců 

mzdové a ost. 
osobní výdaje sociální zdravotní 

318  87 823 tis. Kč 20 842 tis. Kč      7 764 tis. Kč 
 

povinné pojistné  placené počet členů 
zastupitelstva 

odměny členům 
zastupitelstva sociální zdravotní 

30 3 748 tis. Kč 771 tis. Kč 371 tis. Kč 
 
 
Mzdové výdaje (vč. pojištění) celkem:  121 319 tis.Kč 
 
  



  
  
                                 
II. Účetní metody a obecné účetní zásady 
 
Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem  
č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále  Vyhláškou č.505/2002 Sb. a Českými účetními standardy pro  
územní samosprávné celky. 
 
Město Jablonec nad Nisou se stalo od 1.4.2009 plátcem DPH. 
 
1. Způsoby ocenění 
 
Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku 

 
Veškerý hmotný a nehmotný majetek je oceněn v pořizovacích cenách nebo v reprodukčních cenách. Pozemky 
jsou oceněny v pořizovacích cenách a dle metodiky stanovené pro ocenění pozemků evidovaných k 31.12.2000.  
Hmotný i nehmotný  majetek není odepisován dle zákona o účetnictví. 

 
Způsoby ocenění nakupovaných zásob  
 
Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou 
zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, 
skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo.   
 
Účtování o zásobách je realizováno způsobem  B. 

 
Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí 
 
Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují cenou pořízení, cenou pořízení vloženého majetku nebo znaleckým 
posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit cenu pořízení vloženého majetku. 
 
 
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 
 
Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného  majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či 
majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. V případě pozemků dle znaleckého posudku a 
odborného odhadu v případě ostatního hmotného  majetku. V případě, že je známa pořizovací cena darovaného 
majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena. 

 
 
2. Zásady pro tvorbu a používání opravných položek a rezerv 
 
Město Jablonec n.Nisou v souladu s platnými postupy účtování opravné položky a  rezervy nevytváří, ani o nich 
neúčtuje. 
 
3. Změny způsobu oceňování a postupů účtování oproti předcházejícímu účetnímu 
období. 
 
V roce 2009 nedošlo k žádné změně ve způsobech oceňování a postupech účtování oproti předcházejícímu 
účetnímu období.  

 
4. Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu 
 
O cizích měnách nebylo v roce 2009 účtováno.  
K datu účetní závěrky město nemá žádná aktiva či pasiva v cizích měnách. 
 
 



 
 
 
III. Doplňující údaje k rozvaze a výkazu o plnění rozpočtu 
 
1. Dlouhodobý  majetek 
 
Přehled nejvýznamnějších titulů pro přírůstky a úbytky  hmotného majetku v roce 2009  ( v tis.Kč) 
 
 
 
Pozemky ( účet 031) 
                   Přírůstky :               

Částka  Poznámka 

25 596 
Bezúplatný převod od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových 

6 373 Převod pozemků dle zák.č. 172/1991 Sb.-historický majetek 
1 217 Nákup od fyzických a právnických osob 

   
33 186 Celkem přírůstky                                                               

            
                   Úbytky: 

Částka Poznámka 

4396 Prodej st. parcel v souvislosti s prod.objektů (byty,nebyty) 
3500 Prodej fyzickým osobám 
2176 Prodej právnickým osobám 

   
10072 Celkem úbytky 

  
 
 
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (účet 042): 
                   Přírůstky: 

Částka Poznámka 
         55 430     ZŠ,MŠ 
         10 812     Kanalizace 
         45 516     Komunikace,chodníky, garáže 
         49 163     Sportoviště (vnitřní i venkovní) 
           8 115     Bytové hospodářství 
           9 368     Parky, přehrada (vč.mola) 
           1 835     WC Soukenná 
           1 263     Eurocentrum (vč.letního kina) 
           2 972     Nízkoprahové centrum 
           3 642     Vnitřní správa (úřad, hasičárna) 
           1 762     Lázně na knihovnu 
           1 454     Úřad Anenská ul. 
    
        191 332     Celkem přírůstky           

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                

     Úbytky : 
Částka Poznámka 

        103 648     COS ERN 
         80 529     Lehkoatletická hala Střelnice 
         55 156     ZŠ Pasířská (zahájení v r. 2007) 
         27 908     In-line Mšeno n.N. 
         16 207     ZŠ Mozartova 
           9 203     Sportovní areál Mšeno 
           7 023     Humanizace Podhorská 
           6 326     Infrastruktura Široká 
           5 813     ZŠ Pasířská - hřiště 
           3 915     Lehkoatletická hala Střelnice 
           2 938     ZŠ Sokolí 
           2 092     MŠ J. Hory 
           1 904     Hřiště Pasířská 
           1 916     Sv.Anna- varhany 
        324 578     Celkem úbytky              

 
 
Finanční investice 
 
Majetkové účasti v podnicích s rozhodujícím vlivem      
      
Společnost IČO Základní kapitál

v  tis. Kč 
Nomin. Hodnota 

podílu města 
v tis. Kč 

Účetní hodnota
podílu města 

v tis. Kč 

podíl města 
na zákl. kapit.

v % 
FAMIS  a.s.   Jablonec n.Nis. 14864142          3 177           3 177          3 177         100 
EUROCENTRUM  s.r.o. Jbc   25412604     100   100             100         100 
SPORT  s.r.o. Jablonec n.Nis. 25434411      200             200             200         100 
TSJ  s.r.o.  Jablonec n.Nisou   25475509          159259       159259 159259 100 
MSN s.r.o. Jablonec n.N. 28667620               200              200  200 100 
CELKEM  162936       162936 162936           - 
Ostatní majetkové účasti       
      
Společnost IČO základní 

kapitál 
v tis. Kč 

Nomin. 
Hodnota 

Podílu města 
v tis. Kč 

Účetní 
hodnota 

podílu města
v tis. Kč 

podíl města 
na zákl. 
kapit. 
v % 

SKS  s.r.o.                   Jablonec n.Nis 62738542 20 000 18 975 16 386       32 
JTR    a.s.                    Jablonec n.Nis. 61539881      301 000     103 000 103 000 34 
SVS   a.s                      Teplice     49099469   7 605 482 308 645 308 645   4 
ČSAD a.s.                   Jablonec n.Nis. 44569793  50 595         4 906                  981 10 
FK  BAUMIT                Jablonec n.Nis. 25023144 350 400        10 200           ----  3 
CELKEM 445 726      429 012 - 
 
Finanční výnosy plynoucí z dlouhodobého finančního majetku byly inkasovány: 
-dividendy ve výši 8.249.828,81 Kč od JTR,a.s. a 828.750,- Kč od SKS s.r.o. 
 
2. Poskytnuté půjčky 
 
Město v r. 2009 poskytlo půjčku 10 mil. Kč občanskému sdružení Tělovýchovná jednota Bižuterie  /Smlouva o 
úvěru č. 497-2009 /se splatností k 30.3.2012 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+2,5% p.a. 



V r.oce 2008 byla poskytnuta částka 10 mil. Kč  FK BAUMIT / Smlouva o úvěru č. 69-2008 / se splatností  
k 30.6.2010 a úrokovou sazbou 6M PRIBOR+1,5% p.a. 
 

 
3. Pohledávky 
 
Pohledávky jsou předepisovány do účetnictví v okamžiku nabytí účinnosti pohledávky za budoucím příjmem dle 
stanovené splatnosti. Tato evidence v sobě zahrnuje jak pohledávky do splatnosti, tak po splatnosti.  
 Struktura pohledávek je specifikována v závěrečném účtu města za rok 2009. 
  
 
4. Závazky  
 
 

Struktura závazků k 31.12.2009 

 
  
Po lhůtě splatnosti - pozastávky                    1 063 543,20 
Po lhůtě splatnosti                   4  842 627,51 
Do lhůty splatnosti                   6 438 232,56 
Dodavatelé celkem 12 344 403,27 
  
Přijaté zálohy na služby- nájemní byty 25 213 423, 30 
Přijaté zálohy celkem 25 713 744, 10 
  
Přijaté kauce na prodej nem. majetku 5 468 649,74 
Přijaté kauce na nájemné + ost.ciz.prostř. 6 716 743,17 
Ostatní závazky /depozita/ celkem 12 185 392,91 

 
 
 
 
 
Závazky k podnikům ve skupině 
 
Město Jablonec n.N. má závazky vůči podnikům, ve kterých má majetkový podíl a to k SKS s.r.o. 
 v částce 17.934,- Kč  a k ČSAD a.s. v částce 51.600,- Kč. 
 
 
Závazky kryté zástavním právem a dotací 
 
Město Jablonec n.N. má závazky z titulu smlouvy o úvěru na výstavbu bytů, Centra pro obchodní spolupráci, 
sportovních areálů a opravu komunikací kryté zástavním právem k nemovitostem, v hodnotě  Kč  177 103 423,-.  
Dále je zastaven majetek zajišťující pohledávku státu ve výši poskytnutých dotací na výstavbu nájemních bytů,  
jedná se o částku 166 800 000,- Kč a majetek je zastaven na dobu 20 let od  data  kolaudace bytových domů. 
 
 
 
5. Bankovní úvěry, půjčky a emitované dluhopisy 
 
Banka                                        Zůstatek k 31.12.09             Zastavený majetek 
Komerční banka                     40  000 000,--  ------- 
Hypoteční banka                                                    589 144,82  budova č.p.4291 
Hypoteční banka                                    1 974 848,50  budova č.p.485,924a1904 
Hypoteční banka                                    2 470 815,70  budovy č.p. 3052-3058 
Hypoteční banka                                                 1 502 680,93  budovy č.p.3051 a 595 
Hypoteční banka                                                    1 498 992,72  budova č.p.1800 
Hypoteční banka                                       12 458 765,21  budova č.p. 4604, 4605 



Česká spořitelna                   175 000 000,-- 
Komerční banka                                                              66 304 158,77 
Československá obchodní banka                                       5 572 810,70 
 
KB- KKÚ                                                                         40 530 080,11 
  
   
Celkem     nesplacené  úvěry                  347 902 297,46 
 
 
Splátkový kalendář r. 2006           r. 2007         r. 2008    r. 2009             r. 2010 
            
  
Jistina + úrok            26 511 633,-    60 416 245,-    48 487 258.-    43 446 658,-    47 412 000,- 
 
 
 
Ostatní půjčky 
          Zůstatek nespl. 
Věřitel     Úroková sazba               půjčky k 31.12.09 
 
SFŽP              2%          309 500,-  Kč 
            

 
 
 

6. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 
 
 
Majetkové fondy 
Fond hmotného majetku je zdrojem krytí veškerého hmotného majetku. 
 
 
 
 
Finanční účelové fondy    
 
 
Přehled o stavu a pohybu finančních fondů města v roce 2009 
Stav 31.12. 

2008 
Tvorba 
2009 

Užití 
2009 

31.12. 
2009 

 Sociální fond     443 914,25          2 021 000,-   2 171 280,43     296 196,84 

 Fond zl.úrovně bydlení 70 022 727,98       36 991 992,78 47 769 111,19 59 245 539,57 

 
   
V roce 2009  město Jablonec n.Nisou  tvořilo tyto následující účelové fondy: 
 
Fond na zlepšení úrovně bydlení 
 
Je přísně účelovým fondem který město Jablonec nad Nisou zřídilo v zájmu zlepšení úrovně bydlení a vzhledu 
města. Tvorba a použití fondu se řídí „Pravidly FZÚB“. Fond slouží k poskytování půjček na zvelebení bytového 
fondu a obytných budov .Půjčka umožňuje poskytovat zvýhodněné úvěry majitelům obytných budov a bytů.  
 
Sociální fond 
 
Je trvalým peněžním fondem města Jablonec nad Nisou zřízeným za účelem zabezpečování kulturních, 
sociálních a dalších potřeb zaměstnanců města. 
 



 
 
 
7. Dotace 
 
Město Jablonec nad Nisou je příjemcem  dotací ze státního rozpočtu a od rozpočtů územní  úrovně v tomto 
členění: 
 

Provozní /neinvestiční/ dotace celkem          249 021 482,26 Kč    
 Kapitálové /investiční/dotace celkem    72 614 218,07 Kč 
 
 
Dále je příjemcem i dotací ze zahraničí z EU v tomto členění 
 
 Neinvestiční  přijaté dotace                           0 Kč 
 Investiční přijaté dotace        6 000 000,-- Kč 
           
 
Provozní dotace obsahuje jak účelové dotace na sociální dávky tak příspěvek na státní správu, na sociální 
zabezpečení, školství a zdravotnictví. 
          
Kapitálové dotace byly směřovány především do oblasti  bydlení, regenerace hist. centra a komunikací, 
zdravotnictví, rekonstrukcí škol. objektů a sportu. 
 
 
 
8. Ostatní finanční operace 
 
Město Jablonec nad Nisou svěřilo na základě Smluv o obhospodařování cenných  papírů peněžní prostředky 
určené k investování do cenných papírů invest. společnosti ATLANTIK Asset Management a.s.. Na základě 
smlouvy obstarávají koupi a prodej cenných papírů a zhodnocují svěřené prostředky. 
S investiční společností ATLANTIK byla dne 9.2.2007 uzavřena nová smlouva o obhospodařování cenných 
papírů a město začalo ke zhodnocení dočasně volných finančních prostředků využívat tzv. „repo operace“. 
Hodnota portfolia k 31.12.2009 byla ve výši  32.240.434,70 Kč. 
 
 
 
9. Stavy na účtech 
    
Město Jablonec nad Nisou skončilo v roce  2009 s těmito stavy na účtech: 
 
kontokorentní úvěr                                          40 530 080,11 
termínovaný vklad                                           80 000 000,- 
/ z toho je pro FZÚB vázáno 58 675 000,-Kč  / 
ostatní běžné účty                                                  802 713,14 
sociální fond                                                          297 796,84 
FZÚB                                                                     570 539,57    
 
 
 
IV. Závazky neuvedené v účetnictví 
 
Ručení třetím osobám 
 
K 31. prosinci 2009 má město závazek  z následujících ručitelských smluv: 
 
Příjemce záruky  Titul záruky Subjekt záruky    Výše záruky k 31.12.09 
  
KB Jablonec n.N.                   úvěr                 PO   Nemocnice            Kč  30 000 000,-- 



 
 
Leasingové smlouvy  
 
Zůstatek splátek z leasingových smluv na nákup osobních automobilů činil k  31.12.2009          Kč    64 806,92 
              
 
 
 
V. Neziskové organizace s účastí města. 
 
A. Zapsané v obchodním rejstříku 
 
 Obecně prospěšné společnosti 
 
IČO                    organizace      
  
25035746                 Městské divadlo, JBC       
25007556                 Plavecký bazén, JBC 
28686454                                                        Jablonecké kulturní a informační centrum ,JBC 
 
 
B. Ostatní organizace města Jablonce nad Nisou (příspěvkové organizace) 
 
IČO   organizace         
64668428  Městská knihovna 
43257399  ZŠ JBC, 5.května 76 
43257721  ZŠ JBC, Na Šumavě 43 
72743352  ZŠ JBC – Rýnovice, Pod Vodárnou 10 
72743034  ZŠ JBC – Mšeno, Mozartova 24 
72743271  ZŠ JBC – Mšeno, Arbesova 30 
72743115  ZŠ JBC, Pivovarská 15 
72743191  ZŠ JBC – Kokonín, Rychnovská 216 
72742879  ZŠ JBC, Liberecká 26 
72742950  ZŠ JBC, Pasířská 72 
72743778  MŠ JBC, Uhelná 5 
72743433  Speciální MŠ JBC, Palackého 37 
829838   Nemocnice JBC 
43256503  Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou, Palackého 65, JBC 
75122294                           DDM Vikýř, Podhorská 49, JBC 
75122308                           ZUŠ, Podhorská 47, JBC 
75109522                           MŠ Havlíčkova 4, JBC 
86797034                           MŠ Montessori, Zámecká 10, JBC 
 
 
 
 
C. Sdružení, spolky                                 
 
Město Jablonec nad Nisou je členem DSO Mikroregion Jizerské Hory, Dopravního sdružení obcí Jablonecka, 
a Sdružení obcí Libereckého kraje.  
 
 
 
VI. Transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem 
 
V roce 2009 nebyly žádné transakce se společnostmi s podstatným nebo rozhodujícím vlivem provedeny. 
 
 



 
 
 
VII. Události, které nastaly po datu účetní závěrky 
 
V období od 1.1.2009 do data sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným významným událostem. 
 
 
 
 
VIII. Finanční vypořádání 
    
Po provedeném finančním vypořádání vyplynul městu odvod do státního rozpočtu  ve výši  3.161.980,10 Kč. 
 
Návrh závěrečného účtu města za rok 2009 bude předložen k projednání  a  ke schválení zastupitelstvu města 
dne  24.6.2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci n. N.,  dne 19.4.2010 

      ……………….................. 
       Mgr. Petr  T u l p a  

 statutární zástupce 
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 AUDIT FINANCO, spol. s r.o. 

 Na Hutmance 7/300 

 158 00 Praha 5 

 IČ: 267 62 153 

  

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z P R Á V A    A U D I T O R A  

 
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní 

závěrky k 31.12.2009 

 

 

MĚSTA JABLONEC NAD NISOU 

Mírové nám. 19 

467 51 Jablonec nad Nisou 

IČ: 262 340 

 

 

 
 

 

 

 

1. Úvod 

 
Přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky jménem auditorské společnosti provedl:  

 Ing. Ivo Rambousek, auditor, osvědčení KAČR č. 1262 

 

Na  auditu se podíleli: 

 Ing. Jan Jareš, auditor, osvědčení KAČR č. 823 

 Ing. Zdeněk Grygar, auditor, osvědčení KAČR č. 1029 
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Místem přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byl úřad Města Jablonec nad 

Nisou. 

 

Příjemcem zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky je volený 

orgán Města Jablonec nad Nisou. 

 

 

2. Zpráva o výsledku přezkoumání 
 

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Jablonec nad Nisou za rok 2009 na základě 

údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za 

jeho zobrazení v účetních výkazech je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vyjádřit 

na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. 

Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o 

přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a 

auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro 

přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato 

část zprávy není zprávou o provedení auditu účetní závěrky. 

 

Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na 

významnost jednotlivých skutečností tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své 

vyjádření. 

 

Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a 

ostatních peněžních operací včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o 

nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se 

cizích a sdružených prostředků  a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších 

prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem 

přezkoumání bylo rovněž nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví města a 

nakládání s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo 

rovněž zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů 

přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a 

nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a 

nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku územního 

celku. 

 

Při přezkoumání bylo ověřeno  dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími právními předpisy upravujícími 

finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 

563/1991 Sb., o účetnictví a právními předpisy vydanými k jeho provedení a souladu 

hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.  

 

 

Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

 

 



_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření   za rok 2009 

 

  
  

 

3 

Podíl pohledávek, závazků a zastaveného majetku 
                                                                                                                                           v Kč 

         2008 2009 

Vymezení pohledávek   

   

Pohledávky celkem 51 507 932,99 46 285 756,49 

Odepsané pohledávky vedené na podrozvahovém účtu 4 226 982,11   5 324 895,78 

Pohledávky 55 734 915,10 51 610 652,27 

   

   

Vymezení rozpočtových příjmů   

   

Příjmy po konsolidaci 1 044 809 318,35 989 305 885,12 

Výnosy z hospodářské činnosti 0,00  

Rozpočtové příjmy 1 044 809 318,35 989 305 885,12 

   

   

Podíl pohledávek na rozpočtu 5,33 5,22 

   

   

Vymezení závazků   

   

Dlouhodobé závazky 0,00  

Krátkodobé závazky 70 674 382,78 60 231 002,28 

Závazky za zaměstnanci vč. SZ a ZP -8 471 825,00        -8 898 036,00 

Závazky z titulu finančního vypořádání 2 577 189,42 3 161 980,10 

Závazky 64 779 747,20 54 494 946,38 

   

   

Podíl závazků na rozpočtu 6,20 5,51 

   

   

Vymezení zastaveného majetku 332 430 302,00 332 430 302,00 

   

Vymezení celkového majetku obce 5 104 332 922,21 5 378 314 832,72 

Stálá aktiva   

   

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku obce 6,49                6,18 
 

 

3. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky 

 
Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku Města Jablonec nad Nisou k 31.12.2009. Za sestavení 

účetní závěrky je odpovědný volený orgán města. Naší úlohou je vydat na základě auditu 

výrok k této účetní závěrce. 

 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými 

standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky. Tyto 

standardy vyžadují, aby audit byl naplánován a proveden tak, aby auditor získal přiměřenou 

jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým 

způsobem provedené ověření důkazních informací prokazujících částky a skutečnosti uvedené 



_______________________________Zpráva auditora o přezkoumání hospodaření   za rok 2009 

 

  
  

 

4 

v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných 

odhadů, učiněných účetní jednotkou a dále posouzení vypovídající schopnosti účetní závěrky. 

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření výroku 

auditora. 

 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz majetku, vlastních 

zdrojů, krytí stálých a oběžných aktiv, cizích zdrojů a finanční situaci Města Jablonec nad 

Nisou k 31.12.2009 a výsledku hospodaření za rok 2009 v souladu se zákonem o účetnictví a 

příslušnými předpisy České republiky. 

 

 

4. Závěr 

 
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a ověření účetní závěrky byla před jejím 

vydáním projednána s ing. Vítovou, ředitelkou odboru financí a majetku. 

 

 

 

V Praze dne 29. dubna 2010  

 

 

 

 

AUDIT FINANCO, spol. s r.o. 
Na Hutmance 7/300, 158 00 Praha 5                                             
Číslo osvědčení  o zápisu do seznamu                                                                                    
auditorských společností: 418                                              
Ing. Rambousek Ivo 
Číslo osvědčení o zápisu do seznamu auditorů: 1262 
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